
 

Program for F-aften: 
 

Kl. 17.15 

Drop-in 

 

Kl. 17.30  

Vi spiser sammen 

Maden koster kr. 30 for børn 

fra 13 år og voksne.  

 

Kl. 18.15 

Dagens gæst 

 

Kl. 19.00 

Kaffe / te / saftevand / kage 

 

 

F-aftner i efteråret 2022: 

Se i programmet eller følg med på Facebook, hvor aftner-

nes program slås op i gruppen: ”Glimt - Græsted IM” 

VIGTIGT—VIGTIGT 

Tilmelding og betaling til Jette  Søndergaard, tlf. 26473731 

(SMS og MobilePay) senest tirsdagen før. 



holder møder og aktiviteter i GLIMT, Græsted Hovedgade 34B. 

I GLIMT ønsker vi ugen igennem at danne ramme om et fælles-
skab. Vort formål er at forkynde det kristne budskab. Dette sker 
gennem forkyndende (almindelige) møder, sangaftener, familie-
aftener, klubarbejde, bibelkredse og lejre.  

Indre Mission i Græsted bygger på Folkekirkens bekendelse og vi 
hører til i vores lokale folkekirke.  Alle er meget velkomne. 
 

 
Formand: 
Hanna Kiel Asmussen 
Hanna-kiel@hotmail.com 
60 61 92 63 

www.glimt-im.dk 
 

Forespørgsel om leje af Glimt skal ske til:  
Niels Hørlück, e-mail: nielshorluck@gmail.com   

 
Indre Missions Unge i Glimt er i øjeblikket hvilende. 
 
Går du i 8.—10. klasse, eller er mellem 18 og ca. 25 år og 
har lyst til at have fællesskab med jævnaldrende kristne, 
er du velkommen til at kontakte  formand Hanna Kiel As-
mussen, 60 61 92 63 eller hanna-kiel@hotmail.com 

 
 

Juniorklubben er for alle børn fra 3. til og med 7. klasse.  
Hver mandag kl. 19.00- 20.30 
(undtagen i skoleferier) 
 
Vi synger, spiller, leger, laver forskellige kreative ting,  
spiller drama, tager på ture, laver bål og meget andet.  
 
I klubben hører vi også om personer og begivenheder fra  
Bibelen og snakker om livet i tro på Gud.  
 
Ring til en af lederne for flere oplysninger.  
Inviter gerne kammeraterne med. 
 
Ledere:  
Kirsten Hansen 23 71 26 28 
Thomas Kildeholm  Jensen 50 15 95 43 
Christian Østermark 23 95 28 08 
Benedikte Bjørnøe 81 61 53 46  



 
Er du mand - som savner oplevelser og nogle at dele dem med, 
så har vi et åbent fællesskab, hvor du er velkommen. 
 
Vi ønsker at være en gruppe af mænd i Græsted og lokalområ-
det, som er tilknyttet Glimt og Kirkernes Sociale Arbejde i Græ-
sted. 
 
Vi har gang i forskellige arrangementer: 
 
Aktiviteter såsom fisketure, sport eller mad og kultur… Disse ar-
rangementer finder sted 2-3 gange halvårligt. De har til formål at 
skabe gode oplevelser og mulighed for nye relationer. 
 
Derudover har vi mandeaftner. De finder sted en gang halvårligt. 
En mandeaften er typisk en fredag aften, hvor vi sætter fokus på 
et, for mænd, aktuelt tema. Ud over et oplæg og åben drøftelse, 
hører der altid en herremiddag med. 
Brugerbetaling og tilmelding kan finde sted. 
 
Vi mødes ikke på faste dage. Det aktuelle program kan ses på 
glimt-im.dk/mandegruppe. Har du lyst til at få en mail med in-
formation om aktuelle arrangementer, kan du rette henvendelse 
til: 
Steen Anker Rasmussen:  
E-mail: steen.anker.rasmussen@gmail.com  
Tlf. 4046 1359 

 
 

 
Vi har givet talerne frie hænder til at fortælle om deres mødesteder. 
  
Helle Viftrup Kristensen har lavet nedenstående skriv, der kan være din 
inspiration til at reflektere over dine mødesteder - og måske som en 
forberedelse til at lytte til talerne. 
  
”Jeg tror, at Gud skabte os med mange forskellige evner, sind, tempe-
ramenter og interesser. Han gav os en glæde ved bestemte ting. Noget 
som vækker energi og livslyst i os, som optager, fascinerer og beriger 
os. Det er fordelt på rigtig mange områder. Gud ville, at vi tilsammen 
skulle afspejle ham, hans rige og vidunderlige væsen. Når vi ser den 
måde han har skabt på, ser vi hans kærlighed afspejle sig ned til mind-
ste detalje og ud i universet. Når vi bliver optaget af noget, så deler vi 
hans glæde over det. Han vil gå sammen med os og møde os der. Gud 
gav os alle vore sanser, for at de kunne blive til kontaktpunkter med 
ham. Smag og se, at Herren er god. Lyt til mig. Mærk jer mine ord. 
Syng og dans af glæde. Vær stille og kend. Del med hinanden. Osv. Bi-
belen er fuld af opfordringer til at møde Gud, på forskellige måder og 
gennem helt konkrete ting. Gå på jagt efter dit personlige yndlings-
mødested med Gud. Der hvor du selv elsker at være, er åben og mod-
tagelig. Et sted der giver dig glæde og energi. Det kan være i det store 
fællesskab, det kan være i ensomheden. Det kan være i lovsangen eller 
i stilheden. Det kan være når du skaber noget med dine hænder eller i 
den dybe samtale. En vandring i naturen, en god bog. Dybdeborende 
bibellæsning eller dans med Gud. Yndlings-mødestedet varierer fra 
person til person, vi er børn af en ubegrænset Gud, som er parat til at 
møde sine børn og skabe stjernestunder med dem, lige der, hvor de er 
mest begejstrede og optaget af livet. Så jeg vil helt klart opfordre til 
med stor nysgerrighed, at gå på opdagelse efter yndlings mødestedet. 
Samtidigt er det en gave at dele det, som Gud der giver os, med hinan-
den og vi opdager endnu mere af Guds storhed.”  
 

Kurt Pedersen, programudvalget 



 

 

Fredag d. 12 kl. 18.00: Opstartsaften ved bestyrelsen  
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds 
 

Tirsdag d. 16.: Bibelkreds i hjemmene  
 

Tirsdag d. 23. kl 19.30: Adjunkt Nicolai Techow, København  

Tema: Mødesteder mellem Gud og os.   

Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 
 

Tirsdag d. 30. kl 19.30: Byrådsmedlem Karlo Brondbjerg, Herning 
Bibelens arkæologi II 
Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

 

 

Tirsdag d. 6. kl. 19.00: Stormøde i GLIMT 
Pastor Emeritus Niels Jørn Fogh, Herlev  

Tema: Mødesteder mellem Gud og os. 
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 
 

Fredag d. 9. kl 18.30: Mandeaften 
Kl 17.00 sport for de som har lyst, derefter 
kl 18.30 fællesspisning i Glimt. 
Efter spisning, oplæg til samtale med emnet ”Far” ved skoleleder Tho-
mas Pedersen, Græsted. 
Pris kr 100 pr person. Tilmelding og betaling, senest onsdag den 7. til 
Dennis Tang på MobilePay 2820 0506. 
 

Tirsdag d. 13. kl 19.30: Bedetime 
Vi samles i fælles bøn i Glimt 



 
 

Seniorkredsen 
Seniorkredsen er hyggelige eftermiddage med indhold, for alle 
på 60+.  
 
Programmet er varieret og vi hygger, synger sammen, tager på 
udflugter, hører foredrag og drikker en hel del kaffe.  
 
Kredsen samles på folkekirkelig baggrund og er åben for alle. 
Tag gerne en ven eller nabo med, vi har ikke medlemskab.   
Kaffe og kage koster kr. 25,00. 
 
Seniorkredsen er et samarbejde mellem IM og Græsted Kirke. 
 
Vi mødes i Glimt sidste fredag i måneden kl. 14.30 til 16.30.  
 
Program ligger i Glimt og i Græsted kirkke, eller kan rekvireres 
ved henvendelse til: 
 

Sognepræst Ole Backer Mogensen tlf. 42 40 28 89, mail. 00 
obm@km.dk  
 

Bendt Nielsen tlf. 48 39 16 25 

Fredag d. 16. kl 17.30: F-aften  
Lærer Stella Meldgaard, Allerød 
Kaffetjans: Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 
 

Tirsdag d. 20. kl. 19.30: Bibelkreds i hjemmene  
  
 

Tirsdag d. 27. kl 19.30:  Indremissionær Thomas Høyer, København. 

Tema: Mødesteder mellem Gud og os. 

Kaffetjans: Hanna’s  bibelkreds 

 
 



 
Tirsdag d. 4. kl 19.30:  Bedetime 
Vi samles i fælles bøn i GLIMT 
 

Fredag d. 7.  kl. 17.30: F-Aften og fællesspisning  
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds 
 

Tirsdag d. 11.: Bibelkreds i hjemmene 

 

Tirsdag d. 25. kl 19.30  Pensioneret rejsepræst Leif Andersen, Hvid-
ovre 

Emne: Gud som mor og far. 
Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

 
 
Tirsdag d. 1. kl 19.30: Professor dr. theol. Finn Aa. Rønne, København 
Tema: Mødesteder mellem Gud og os. 1.Mos.32,25-32, hvor Jacob 
møder Gud, kæmper med ham – og sejrer. 
Kaffetjans: Bendt og Julies  bibelkreds 

 
Tirsdag d. 8. kl 19.30: Temamøde i Frederikssund  
Regionsleder i IM Kurt Kristensen, Brøndby Strand.  
Emne: Jesus, sand Gud og sandt menneske. 
 
Tirsdag d. 15.: Bibelkreds i hjemmene 
   
Tirsdag d. 22. kl 19.30: Sognepræst Jørgen Sejergaard, Karlebo 
Tema: Mødesteder mellem Gud og os 
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

Ca. 1 tirsdag om måneden samles bibelkredsene i private hjem.  
Alle er meget velkomne til at deltage i disse fællesskaber.  
Kontakt Hanna Kiel Asmussen, tlf. 60 61 92 63 

 
Tirsdag  d. 29. kl 19.30: Soldaterhjemsleder Bjarne Andersen, Høvelte  
Tema: Mødesteder mellem Gud og os 
Kaffetjans: Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 6. kl 19.30: Bedetime 
Vi samles i fælles bøn i Glimt 
 
F-aften fredag d. 9. kl. 17.30: Fællesspisning med flæskesteg   
Kaffetjans: Hanna’s  bibelkreds 

 
Tirsdag d. 13. Bibelkreds i hjemmene 
Tirsdag d. 27. kl. 19.00: Julefest for hele familien.  
Sognepræst Michael Thomsen, Skævinge. 
Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

December byder også på den traditionsrige julekoncert v familierne 
Tuxen & Gylling, Græsted. Dato følger 
 
 


